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Ак тыў насць, шмат дзет насць

і род ная мо ва

Вік тар: — Мы да ве да лі ся ад но 

пра ад на го праз сайт зна ём стваў. 

Так, не здзіў ляй це ся. На гэ тых сай-

тах, без умоў на, ёсць і бес са ром-

насць, і по шук парт нё ра для сек су, 

але ёсць са праўд ныя ад но сі ны і су-

стрэ чы. Па доб ныя сай ты ста лі ўжо 

част кай су час на га жыц ця.

Іна: — Ён пер шы зай шоў на 

маю ста рон ку і на пі саў мне. Гэ та 

бы ла звы чай ная пе ра піс ка па між 

людзь мі, па доб ная на «пры ві тан-

не, як спра вы, што ро біш», якая 

маг ла ні чым не скон чыц ца, але 

вось як дзіў на ўсё атры ма ла ся. 

Пе ра піс ва лі ся ка ля двух тыд няў, 

а по тым аб мя ня лі ся ну ма ра мі тэ-

ле фо наў.

Вік тар: — Час та на эта пе пе-

ра піс кі ўсё і за ту хае, а ў нас — не. 

Пры ехаў да яе на ма шы не ўве ча-

ры, і та му пер шы раз яна мя не ўба-

чы ла толь кі ў цем ры.

Іна: — Ён та кі ка ва лер, ка неш не 

(смя ец ца)! Пры ехаў да мя не і на ват 

не вы лез з ма шы ны! Я та ды па ду ма-

ла, што ён ма лень ка га рос ту, кам-

плек суе, та му і не вы ла зіць. Зла ва-

ла ся, бо мы па він ны бы лі су стрэц ца 

ў чац вер, а ён пры ехаў у аў то рак. Я 

ўжо на ват ма кі яж зня ла і збі ра ла ся 

рых та вац ца да іс пы таў у аў та шко лу. 

А ён па тэ ле фа на ваў, і так на стыр на: 

маў ляў, пры еду, і ўсё тут. Дзіў лю ся 

са ма са бе — вый шла да яго. А там 

сло ва за сло вам, і не за ўва жы лі, як 

прай шло не каль кі га дзін.

— Вы ад ра зу па ча лі раз маў-

ляць на бе ла рус кай?

Іна: — Не. Я бы ла рус ка моў ная, 

і са мной Вік тар га ва рыў па-рус-

ку. Але яшчэ на па чат ку пе ра піс кі 

я зай шла на яго ста рон ку сайта 

«Ад на клас ні кі» і ўба чы ла, што яна на 

мо ве. Для мя не гэ та бы ло трош кі 

дзіў на ва та, та му што ў ма ім ася род-

дзі та ко га не бы ло. Але я не ад чу ва-

ла чагось ці ін ша род нага для ся бе 

і та му іш ла да лей на кан такт. Тым 

больш я са ма са шмат дзет най сям'і, 

дзе з па ва гай адносіліся да ін та рэ-

саў ад но ад на го.

Вік тар: — Для мя не ж бы ло важ-

на, каб Іна да мо вы не ста ві ла ся з 

па гар дай, каб яе не раз драж ня ла 

гу чан не бе ла рус кай. Для ся бе ад-

ра зу ад зна чыў, што яна з доб рай 

сям'і, і вы ра шыў не цяг нуць. Праз 

паў го да мы з'е ха лі ся, а праз год 

ужо гу ля лі вя сел ле.

— Хут кія вы... Не ба я лі ся, што 

па мы лі це ся?

Вік тар: — Я ад чу ваў ся бе ўпэў-

не на. Ды і ча го ча каць? Мне быў 

31 год, жон цы — 25. З Інай я па-

чаў су стра кац ца ўжо на цэ ле ным на 

сям'ю. Мне ха це ла ся дзя цей, пры-

чым я свя до ма ха цеў стаць шмат-

дзет ным. Тым больш я мер ка ваў 

чыс та ла гіч на. Вось мне за трыц-

цаць, ка лі ад ра зу на ро дзіц ца дзі ця, 

то яно бу дзе ву чыц ца ва ўні вер сі-

тэ це, ка лі мне стук не 50! Хут чэй за 

ўсё мае дзе ці так са ма не за хо чуць 

ра на на ра джаць. І ка лі я збі ра ю ся 

па тан чыць на вя сел лі сва іх дзя цей, 

і каб яшчэ з мя не не сы па ла ся тру-

ха, то трэ ба ад на знач на да са ра ка 

іх на ра дзіць. Ка лі нам па шан цуе, 

то мы з Інай бу дзем здоль ныя і з 

уну ка мі па гу ляць.

Іна: — А вось я пра гэ та ўво гу-

ле не ду ма ла. Прос та за ка ха ла ся 

і ўсё. Ма ры ла толь кі, што ка лі і бу-

дзе сям'я, то каб та кая ж друж ная, 

як і ў мя не. Я за хап ля ю ся сва і мі 

род ны мі.

Вік тар: — Не тое, што я кож-

ную хві лі ну ду маў: маў ляў, га дзін-

нік ці кае. Прос та ў мя не бы ло ра-

зу мен не гэ та га. Але ж ёсць роз-

ныя лю дзі і та кі ва ры янт не для ўсіх. 

Мой ма лод шы брат на ват і не ду мае 

пра дзяцей і ад чу вае ся бе вель мі 

кам форт на. У мя не аса біс та бы ла 

па трэ ба ў сям'і. Пры чым мне заў сё-

ды ха це ла ся вя лі кую сям'ю, каб на-

ват не трое, а пя цё ра дзя цей бы ло!

— А бу ду чая жон ка пра гэ та 

ве да ла?

Іна: — Ка неш не. Што мне па да-

ба ец ца ў ма ім му жу, дык гэ та тое, 

што мы пра ўсё да маў ля лі ся яшчэ 

«на бе ра зе». То бок усё, што ця пер 

ад бы ва ец ца ў на шай сям'і, — не 

сюр прыз. Не бяс печ на вы хо дзіць 

за муж, не да мо віў шы ся аб сур' ёз-

ных рэ чах.

Вік тар: — Лю дзі, якія ду ма юць, 

што да мо вяц ца ў пра цэ се, да да-

маў ля лі ся так, што сён ня ў кра і-

не па ло ва за клю ча ных шлю баў 

рас па да ец ца. Мне хо чац ца, каб 

у на шай сям'і ад но сі ны бу да ва лі-

ся га ры зан таль на, а не іе рар хіч на. 

У тым сэн се, што мае дзе ці ад на ра-

джэн ня паў на вар тас ныя лю дзі. Мне 

хо чац ца быць не толь кі баць кам, 

але і сяб рам для іх. Я ра зу мею, што 

не зма гу пры вя заць дзя цей да ся-

бе, але спа дзя ю ся, што мы бу дзем 

ста віц ца з па ва гай ад но да ад на-

го, на ват ка лі ў нас бу дуць роз ныя 

све та по гля ды. Сва яц кія су вя зі для 

мя не — гэ та не пра гро шы. Па куль 

я іх за бяс печ ваю як баць ка. По-

тым, ка лі, ска жам, дзі ця па сту піць 

на бюд жэт, я за бяс пе чу яму по быт 

на час на ву чан ня. Не больш. Ні я кіх 

ква тэр і ма шын куп ляць не бу ду. 

Пас ля па чат ку пра цоў на га жыц ця 

гро шы бу ду толь кі па зы чаць.

Іна: — Гэ та ця пер ён так ду мае, 

а як на са май спра ве бу дзе, не вя-

до ма (усмі ха ец ца).

Вік тар: — Згод ны, роз ныя сі-

ту а цыі зда ра юц ца. Але я па ві нен 

дзе цям пра га ва рыць сваю па зі цыю 

за раз. Каб яны рас лі і на строй ва-

лі ся бе на са ма стой насць, а не на 

ўтры ман ства.

— Вы так доб ра раз маў ля е це 

на род най мо ве. Як сям'я ста ла 

бе ла рус ка моў най?

Вік тар: — Мо ву я сам вы ву-

чыў ужо да рос лым. З прак тыч на-

га пунк ту гле джан ня, маг чы ма, і 

неаба вяз ко ва ву чыць бе ла рус кую 

мо ву, бо, ка лі ты жы веш у Бе ла-

ру сі, мож на абы сці ся і рус кай. Але 

ка лі рап там за хо чац ца па ехаць да 

ін шых су се дзяў: ва Укра і ну, Поль-

шчу, Бал га рыю ці на ват Сер бію, 

дык ка лі ве да еш бе ла рус кую мо ву 

і мо жаш на ёй доб ра раз маў ляць, 

ця бе там зра зу ме юць. Вы пра ба-

ва на на са бе. Бе ла рус кая мо ва — 

ключ да ўсіх сла вян скіх моў. Да 

та го ж ка лі лю дзі ве да юць дзве 

мо вы, то ў іх уз ні кае на шмат больш 

ней рон ных су вя зяў — гэ та да ка-

за на на ву ко ва, — а ка лі ча ла век 

ве дае тры мо вы, ён ужо амаль не 

мо жа за хва рэць на хва ро бу Аль ц-

гей ме ра.

Іна: — Па куль мы су стра ка лі-

ся, пы тан не мо вы ўво гу ле не ста-

ві ла ся. А вось ка лі на ра дзіў ся сын 

Бра чыс лаў, то муж стаў мя не ўпэў-

ні ваць: маў ляў, для раз віц ця вель мі 

ка рыс на. І я па вя ла ся (смя ец ца). 

Ідэя мне па да ба ла ся, я на ват зла-

ві ла ней кі кайф ад двух моўя. Ка лі 

па ча ла чы таць на мо ве і раз маў-

ляць, то мозг стаў шурупіць лепш, 

ад на знач на.

— Ва шы дзе ці так са ма га во-

раць па-бе ла рус ку?

Вік тар: — Не заў сё ды. Мы не 

пры му ша ем. Са мі, ка лі за хо чуць, 

бу дуць раз маў ляць. На шы дзе ці 

хо дзяць у рус ка моў ны са док. Але 

до ма, на прык лад, мы раз маў ля-

ем на бе ла рус кай мо ве. Ка неш не, 

ка лі за ха цець, то мож на на ма гац-

ца, каб дзі ця заў сё ды раз маў ля ла 

на мо ве. Але для на шай сям'і гэ та 

цяж ка тэх ніч на: знай сці бе ла рус-

ка моў ны са док у ра ё не ака за ла ся 

не маг чы ма, та му мы афор мі лі дзя-

цей у рус ка моў ны са док па блі зу. 

Бра чыс ла ву, на прык лад, вель мі 

па да ба ец ца та кое ста но ві шча. Ён 

па чаў пы тац ца аб пе ра кла дзе не-

ка то рых слоў, якія ра ней не чуў. 

Ка лі да нас у гос ці пры хо дзяць яго 

сяб ры, то яны не заў сё ды ра зу ме-

юць, ка лі мы звяр та ем ся да іх па-

бе ла рус ку, губ ля юц ца. А наш сын 

та ды пе ра кла дае для іх.

— Ча му ўсё ж вы ра шы лі стаць 

шмат дзет ны мі? Сён ня да та кіх 

сем' яў не ад на знач нае стаў лен-

не...

Вік тар: — Бе ла ру саў па він на 

быць больш (смя ец ца). На са май 

спра ве шмат дзет насць — гэ та вы-

клік. Дзе ці для мя не — сты мул за-

раб ляць гро шы. Мая сям'я — част-

ка ма іх ам бі цый. Для ка гось ці гэ та 

мо жа стаць пры чы най пад ры ву 

зда роўя, а вось мне па шан ца ва-

ла — мая жон ка квіт нее!

Іна: — А мой муж ра ней быў 

са праўд ны «су хар», а ця пер стаў 

больш мяк кім, кла пат лі вым, уваж-

лі вым. Не ка то рыя мае сяб роў кі 

ра яць яму знай сці ўжо ін шы сты-

мул для за роб ку, акра мя дзя цей. 

Я смя ю ся. Мне доб ра і так.

Вік тар: — Але шмат дзет насць 

усё ж не для ўсіх. Нам па да ба юц ца 

шум, гам і дзі ця чы смех. Для ін шых 

тое са мае — гэ та сто ма і дур дом. 

Вось ра ней я спаць клаў ся і ў га дзі-

ну но чы, ця пер — у дзе вяць, і сплю, 

як не маў ля. Бы вае, су мую па тым 

ча се, ка лі не быў пад па рад ка ва ны 

рэ жы му, пла нам і дыс цып лі не, су-

мую па спан тан нас ці. Але ў на шым 

жыц ці з'я ві ла ся на шмат больш: моц-

ная сям'я, лю боў, го нар, ванд роў-

кі, дзі ця чыя ве ча ры ны. Гэ та вель мі 

сур'ёз на! На кож ны дзень на ра джэн-

ня дзі ця ці ства ра ец ца спе цы яль ная 

вай бер-гру па, шы юц ца кас цю мы, ар-

га ні зу юц ца фо та зо ны, за баў ляль ныя 

ме ра пры ем ствы. Увесь гэ ты пра цэс 

вель мі па да ба ец ца ма ёй жон цы. 

Я толь кі дзіў лю ся яе энер гіі. Яна ж у 

мя не яшчэ і на фіт нес па спя вае ха-

дзіць, а бы ла б яе во ля, яна б мя не 

на ро ва ры пры му сі ла ўсю Бе ла русь 

аб' ехаць. Але спорт я не люб лю, хоць 

за ва гой са чу, та му спы ні лі ся на аў-

та ма біль ных ванд роў ках.

Іна: — А мне лёг ка ўсё гэ та ра-

біць для тых, ка го люб лю і ка хаю.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Гэ та но вы від шмат дзет ных 

бе ла ру саў — су час ныя, 

аду ка ва ныя, ак тыў ныя і, 

ка неш не, шчас лі выя. У сям'і 

Яў ме нен каў ёсць ра зы на чка: 

яны бе ла рус ка моў ныя 

і свя до ма пры ві ва юць 

сва ім ма лым лю боў да 

род най кра і ны, мо вы і 

куль ту ры. Гэ та сям'я бя рэ 

ўдзел у краў дфан дын гу, 

пад трым лі ва ю чы вы дан не 

кніг на род най мо ве, лю біць 

ванд ра ваць па кра і не, 

вы ву ча ю чы гіс то рыю, 

на вед ва е фес ты ва лі і са ма 

ар га ні зу е кас цю ма ва ныя 

ве ча ры ны. У Вік та ра 

і Іны па куль трое дзе так: 

шас ці га до вы Бра чыс лаў, 

амаль трох га до вая 

Ра дас ла ва і ма лень кі 

вась мі ме сяч ны Аль герд. 

Прад пры маль нік Вік тар 

і ха рэо граф Іна зга дзі лі ся 

па дзя ліц ца сак рэ та мі 

на ра джэн ня ўлас най сям'і 

і яе жыц цё вы мі ін та рэ са мі.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)


